
Партньорите по проект „Обучение за шофьор-куриери в последната миля 
за постигане на безопасност и устойчиво развитие на градските райони 
(TRALMEDES)“ от (Испания, България, Финландия, Швейцария и Италия) са 
щастливи да представят първия резултат от проекта (ИП1)

КАРТАТА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ШОФЬОР-КУРИЕР В 
ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ 1. КОЙ Е ШОФЬОР-КУРИЕРЪТ В ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ?

Професионалният профил на шофьор-куриера може да разгледате тук:
Картата на компетентностите TRALMEDES цели да осигури професионализма 
на шофьор-куриерите в последната миля по отношение на знания, умения и 
компетентности, необходими за работа. 2. КОИ ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ РАБОТА?

Може да разгледате мобилната технология за обучение тук
Тя се състои от 7 модула, които имат различни обучителни продукти за шофьор-куриерите.

Консултирайте се с картата за компетентност на шофьор-куриера в 
последната миля и започнете да подобрявате уменията си!За повече информация относно проекта посетете: trainingforlastmile.eu

МОДУЛ 1 – ПРАВИЛА ЗА 
ШОФЬОР-КУРИЕРИТЕ
Участниците ще могат да 
извършват дейности по 
доставка в съответствие 
с разпоредбите, 
предвидени в тяхната 
професия и дейности на 
пътя.

МОДУЛ – 2 - ПРАВИЛА ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ
Участниците ще се запознаят 
със специфичните и свързани 
с работниците национални 
разпоредби, както и с 
подходящите процедури за 
доставка на пратки.

МОДУЛ 3 – НОВИ 
ТЕХНОЛОГИИ
Участниците ще бъдат 
запознати с технологичните 
възможности, прилагани за 
доставка в последната миля 
по отношение на превозните 
средства, платформи и 
цифрови устройства.

МОДУЛ 4 - БЪРЗА И ЕФЕКТИВНА 
РЕАКЦИЯ ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Участниците ще могат да 
следват процедурите за 
бърза реакция, използване 
на предпазно оборудване и 
оказване на първа помощ в 
случай на злополуки

МОДУЛ 7 – ЕФЕКТИВНО 
ШОФИРАНЕ
Участниците ще са наясно 
с всички възможности за 
подобряване на своите 
шофьорски умения и 
логистично планиране в 
ежедневната работа.

МОДУЛ 5 – ГРАДСКА 
ЛОГИСТИКА
Участниците ще спазват 
различни процедурите при 
работа с устройства за 
манипулиране и товарене на 
пратки, както и изискванията 
на спогодбите ADR и ATP.

МОДУЛ 6 – ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ
Участниците ще познават задълженията, 
свързани с автомобилния транспорт 
при комуникация с 
организации и клиенти, 
за да гарантират 
положителен 
професионален образ.

Този стратегически резултат е създаден от 2 основни въпроса:

https://trainingforlastmile.eu/wp-content/uploads/2021/10/Last-Mile-delivery-Worker-profile-24-06-2021.docx.pdf
 https://trainingforlastmile.eu/wp-content/uploads/2021/10/TRALMEDES_Collection-of-Mobile-technologies_v2_28062021.pdf
 https://trainingforlastmile.eu/

